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Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich do 

udziału w konkursie z języka angielskiego. 

 

 

 

Założenia konkursu 

 

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie graficzno – plastyczne zdrowego dania lub 

przekąski (technika dowolna, format pracy A3-A4) . Praca powinna zawierać również listę 

składników oraz przepis na danie napisane w języku angielskim.  

 

Cele konkursu 
 

 propagowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania, 

 zachęcenie uczniów do poszerzenia wiedzy i słownictwa z języka angielskiego, 

 kontrolowanie poprawności językowej, 

 rozbudzanie wyobraźni twórczej; 

 

 

Regulamin 

 

1) Przebieg konkursu: 

 

 organizatorem konkursu jest Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 

2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

 konkurs skierowany jest do uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych z klas IV-VIII 

szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich , 

 każdy uczeń może zgłosić jedną pracę, 

 placówki przesyłają na adres organizatora konkursu (Zespół Szkół przy Klinicznym 

Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 

35-301 Rzeszów) prace uczniów wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową z dopiskiem 

„Yummy, healthy, easy snacks”, 

 złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

pracy i  nazwiska uczestnika dla potrzeb konkursu, 

 prace pozostaną własnością organizatora. 
 

Każda praca powinna zawierać na odwrocie: 
 

 imię i nazwisko ucznia, klasę,  

 nazwę szkoły, adres, 

 nazwisko opiekuna. 

 

 



 

 

 

2) Ocena prac: 
 

     Ocenie podlegać będzie: 

 samodzielne wykonanie, 

 bezbłędność opisu, 

 oryginalność i pomysłowość obrazowego przedstawienia potrawy i techniki 

wykonania, 

 estetyka wykonania. 

 

3) Terminarz konkursu 

 

 konkurs będzie trwał do 9 kwietnia 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego), 

 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2021 roku, 

 zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy. 

 

4) Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów konkursu: 
 

Małgorzata Kowalska-Sieńko:   malgorzata.kowalska@interia.pl 

Joanna Pawłowska:                           joanna.czeczek@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

na konkurs dla szkół szpitalnych i sanatoryjnych  

,, Yummy, healthy, easy snacks” 

 

Uwaga: Kartę̨ proszę wypełniać drukowanymi literami 

 

Imię i nazwisko ucznia: .......................................................................................... 

Klasa ........................................................................................................................ 

Imię i nazwisko opiekuna konkursu ....................................................................... 

Nazwa szkoły w której powstała praca ..................................................................... 

Adres szkoły ............................................................................................................. 

Telefon: .................................. 

E-mail: .................................................................................... 

 

 

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie 

nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły. 

 

Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Data i podpis osoby zgłaszającej                          

 

 

 

 



 
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA 

W KONKURSIE ,,Yummy, healthy, easy snacks" 

ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W CELU PRZEPROWADZENIA KONKURSU 
 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: 
…........................................................................................ 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

…....................................................................................... w konkursie "Yummy, healthy, easy 
snacks" oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie pracy plastycznej zgłoszonej na konkurs w formie, 

gazetki, wystawy pokonkursowej i prezentacji na stronie internetowej szkoły 

(www.szkolaszpitalna.rzeszow.pl), na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 04.02.1994 r. (Dz. 2018poz. 
1191 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego 
dziecka (imienia, nazwiska, wieku, nazwy i adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji 

konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 

 
Przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka jest 
Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 

al. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów. 

2. Wszelkie sprawy związane z przekazywaniem i przetwarzaniem danych osobowych 

należykierować do Inspektora Danych Osobowych, dostępnego pod numerem tel. 178664268 lub 
adresem e-mail: rodo@szkolaszpitalna.rzeszow.pl). 

3. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu uczestnictwa w 

konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) RODO. 
4. Odbiorcami danych osobowych Pana/Pana oraz Pana/Pani dziecka beda upoważnieni 

pracownicy Administratora, 
5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania (zgodnie z przepisami prawa). 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO. 

7. Dane osobowe zawarte w metryczce będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz okres 

publikacji prac konkursowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby dziecko moglo 

uczestniczyć w konkursie. 

 

 
….................      …................................................... 

 

      data       podpis rodzica/opiekuna prawnego 

http://www.szkolaszpitalna.rzeszow.pl/
mailto:rodo@szkolaszpitalna.rzeszow.pl

